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c) Dr. Cláudio de Oliveira Santos Colnago, representando o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

d) Dr. Dimas Soares Gonçalves (médico)
e) Dr. André Gustavo Ghetti Senra (médico)
f) Dra. Elisa Maria de Abreu Pinto Araújo (médica)
11 DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA E EXAMES DE SA-

NIDADE FÍSICA, MENTAL E PSICÓTÉCNICO
Os candidatos aprovados nas provas escritas deverão reque-

rer pessoalmente a sua inscrição definitiva mediante preenchimento
de formulário ao Presidente da Comissão Organizadora e Exami-
nadora instruído com os documentos do art. 33 do Regulamento e
submeter-se aos exames de saúde física e mental e psicotécnico, por
ele próprio custeado.

12 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
12.1. Após a publicação do resultado da prova oral, a Co-

missão Organizadora e Examinadora avaliará os títulos dos candi-
datos aprovados (art. 39 do Regulamento do Concurso).

12.1.1 A comprovação dos títulos far-se-á no momento da
inscrição definitiva, considerados, para efeito de pontuação, os ob-
tidos até então.

12.1.2 É ônus do candidato produzir prova documental idô-
nea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo
para esse fim.

13 DAS PROVAS ORAIS
As provas orais, quarta etapa do concurso, de caráter eli-

minatório e classificatório, serão realizadas no período provável de 24
de novembro de 2014 a 05 de dezembro de 2014.

14 DAS IMPUGNAÇÕES
14.1 AO EDITAL
14.1.1 Qualquer candidato inscrito no concurso poderá im-

pugnar no prazo de 11 de junho a 17 de junho de 2014, funda-
mentadamente, o respectivo edital, em petição escrita endereçada ao
Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora, protocolado na
Assessoria de Concursos ou encaminhada por Sedex para a Rua Acre,
nº 80, sala 2.201 c - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000, sob
pena de preclusão.

14.1.2 A Comissão Organizadora e Examinadora somente
aplicará a prova objetiva seletiva após responder às eventuais im-
pugnações em relação ao edital do concurso, na forma do subitem
a n t e r i o r.

14.2 À COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
14.2.1 Os candidatos poderão impugnar fundamentadamente,

no prazo de cinco dias após a publicação da relação dos candidatos
inscritos, a composição da Comissão Organizadora e Examinadora,
mediante petição escrita dirigida ao Presidente da Comissão Orga-
nizadora e Examinadora do XV concurso para juiz federal substituto
da 2ª Região.

14.2.2 Aplicam-se aos membros da Comissão Organizadora
e Examinadora os motivos de suspeição e de impedimento previstos
nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.

14.2.3 Constituem também motivo de impedimento:
o exercício de magistério em cursos formais ou informais de

preparação a concurso público para ingresso na Magistratura até três
anos após cessar a referida atividade;

a participação societária, como administrador, ou não, em
cursos formais ou informais de preparação para ingresso na ma-
gistratura até três anos após cessar a referida atividade, ou contar com
parentes nestas condições, até terceiro grau, em linha reta ou co-
lateral;

a existência de cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja
inscrição haja sido deferida;

a existência de candidato que seja sócio ou associado em
escritório de advocacia, de examinador, ou seja coautor de obra com
o examinador,ou seu orientando em curso de mestrado ou douto-
rado;

Parágrafo único - O impedimento do item d ocorre por fase,
a partir da prova objetiva.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 O prazo de validade do concurso será de até dois anos,

contados a partir da data de publicação de sua homologação final,
podendo, a critério do TRF 2ª Região, ser prorrogado uma vez, por
igual período (artigo 37, III, C.F./88).

15.2 O concurso deve ser concluído no período de até de-
zoito meses, contado a partir da inscrição preliminar até a homo-
logação do resultado final.

15.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação das
normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste
edital e no regulamento do XV Concurso Público para Juiz Federal
Substituto da 2ª Região.

15.4 É de inteira responsabilidade de o candidato acom-
panhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso
público, que sejam publicados no Diário Eletrônico da Justiça Federal
e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico www.trf2.jus.br.

15.5 Nenhum tipo de informação será fornecida por telefone.
Toda e qualquer informação de acesso deverá ser objeto de petição
protocolada na Secretaria da Comissão. O candidato deverá observar
rigorosamente os editais e comunicados a serem divulgados na forma
do artigo anterior.

15.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, portando seu comprovante de ins-
crição, o documento de identidade original na prova objetiva seletiva
e o documento de identidade original e cartão de confirmação de
inscrição nas demais etapas.

15.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;

certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).

15.8 Não serão aceitos como documentos de identidade: cer-
tidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.

15.9 Não será aceita cópia ou protocolo do documento de
identidade, ainda que autenticada.

15.10 Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 15.7 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.

15.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido
à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assi-
naturas e/ou de impressão digital em formulário próprio.

15.12 A identificação especial será exigida, também, ao can-
didato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.

15.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

15.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o fechamento dos portões.

15.15 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas e a inobservância de tal fato, acarretará a não correção das
provas e conseqüentemente, a eliminação do candidato no concurso
público.

15.17 Nas provas escritas os portões serão fechados quinze
minutos antes do início das provas, não sendo mais permitido o
ingresso de candidatos.

15.18 O candidato após o término das provas que se retirar
do local de provas não poderá retornar em hipótese alguma.

15.19 O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização da prova objetiva seletiva levando o caderno de provas no
decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado
para o término da prova objetiva seletiva.

15.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de provas.

15.21 Não haverá segunda chamada para a realização das
provas. O não comparecimento a estas implicará a eliminação au-
tomática do candidato.

15.22 Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos e nem o empréstimo de qualquer
tipo de material.

15.23 Recomenda-se que o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem 15.26 alíneas b e c, no dia de realização
das provas, não se responsabilizando o Tribunal Regional Federal da
2a Região, pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados, nem
por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles cau-
sados.

15.24 Manter-se-á um marcador de tempo em cada sala de
provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.

15.25 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de provas portando armas brancas, de fogo e congêneres. O
candidato que estiver armado deverá se encaminhar à Coordenação
antes do início das provas para o acautelamento da arma.

15.26 Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução
das provas;

utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento
similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente
permitidos ou que se comunicar com outro candidato;

for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como:
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrive, mp3 ou
similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, walkman, gravador,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha.

faltar com o devido respeito para com qualquer membro da
equipe de organização e aplicação das provas, com as autoridades
presentes ou com os demais candidatos;

fizer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
permitidos;

não entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para a sua realização;

afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento
de fiscal;

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas e/ou as folhas de texto definitivo ou caderno de prova;

descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na
folha de respostas e/ou nas folhas de texto definitivo;

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido;

utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para
obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do con-
curso público;

não permitir a coleta de sua assinatura.
for surpreendido portando caneta fabricada em material não

transparente - na prova objetiva seletiva;
for surpreendido portando anotações em papéis, que não os

permitidos;
recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
que não transcrever o texto apresentado durante a aplicação

das provas para posterior exame grafológico.
15.27 Também ocorrerá a eliminação do candidato que:
não se classificar entre os 200 (duzentos) ou 300 (trezentos)

primeiros colocados, conforme o caso, na primeira etapa, na lista
geral, não se aplicando aos candidatos portadores de deficiência, que
tenham obtido a nota mínima exigida para todos os outros candidatos
(subitem 7.18.2 deste edital), ficando assegurada a classificação dos
candidatos empatados na última posição de classificação (subitem
7.18.1 deste edital);

b) For contra-indicado na sindicância da vida pregressa e
investigação social, no exame de sanidade física e mental e no exame
psicotécnico;

c) Não comparecer à realização de qualquer das provas es-
critas, no dia, hora e local determinados pela Comissão Organizadora
e Examinadora munido de seu cartão de identificação e documento
oficial de identificação que deverá conter fotografia do portador, sua
assinatura e o número do registro geral, sendo obrigatória sua apre-
sentação em todas as demais fases do concurso público.

d) for excluído da realização das provas por comportamento
inconveniente, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora
do Concurso.

15.28 No dia de realização das provas, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos
critérios de avaliação e de classificação.

15.29 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso públi-
co.

15.30 O descumprimento de quaisquer das instruções su-
pracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa
de fraude.

15.31 Não haverá, sob pretexto algum, divulgação das razões
de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato. Só será
publicada a relação dos candidatos habilitados para a etapa seguin-
te.

15.32 As Sessões Públicas para identificação e divulgação
dos resultados e julgamento dos recursos serão realizadas na sede do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

15.33 Correrão por conta exclusiva do candidato, quaisquer
despesas decorrentes da participação em todas as etapas e proce-
dimentos do concurso público (tais como: gastos com documentação,
material, viagens, exames, alimentação, alojamento, transporte ou res-
sarcimento de outras despesas).

15.34 O candidato deverá manter atualizado seu endereço
perante o Tribunal, até data de divulgação do resultado da prova
objetiva seletiva, por meio de requerimento a ser enviado a Comissão
Organizadora e Examinadora, e, após essa data, perante a Assessoria
de Concursos através do e-mail: concursojfs@trf2.jus.br. Serão de
exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não
atualização de seu endereço.

15.35 A legislação que entrar em vigor após a data de pu-
blicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores, poderão ser objeto de avaliação.

15.36 A Comissão Organizadora e Examinadora resolverá os
casos omissos e as dúvidas de interpretação do Regulamento.

GUILHERME COUTO DE CASTRO

ANEXO

OBJETOS DE AVALIAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição: conceito,

objeto, elementos e classificações. 1.1 Supremacia da Constituição.
1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 Interpretação das
normas constitucionais; métodos, princípios e limites. 2 Poder cons-
tituinte. 2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Po-
der constituinte derivado. 2.4 Limitações ao poder de emendas. 3
Princípios fundamentais. 4 Direitos e garantias fundamentais. 4.1
Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, man-
dado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos
sociais. 4.4 Nacionalidade. 4.5 Direitos políticos. 4.6 Partidos po-
líticos. 5 Organização do Estado. 5.1 Organização político-adminis-
trativa. 5.2 Estado federal brasileiro. Distribuição de atribuições e de
competência legislativa. 5.3 A União. 5.4 Estados federados. 5.5
Municípios. 5.6 O Distrito Federal. 5.7 Territórios 5.8 Intervenção
federal. 5.9 Intervenção dos estados nos municípios. 6 Administração
Pública. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 6.3 Militares
dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 7 Organização dos
poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2
Poder Legislativo. 7.2.1 Estrutura, funcionamento e atribuições. 7.2.2
Comissões parlamentares de inquérito. 7.2.3 Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. 7.2.4 Tribunal de Contas da União (TCU).
7.2.5 Processo legislativo. 7.2.6 Prerrogativas parlamentares. 7.3 Po-
der Executivo. 7.3.1 Presidente da República: atribuições, prerro-
gativas e responsabilidades. 7.3.2 Ministros de Estado. 7.3.3 Conselho
da República e de Defesa Nacional. 7.4 Poder Judiciário. 7.4.1 Dis-
posições gerais. 7.4.2 Órgãos do Poder Judiciário: organização e com-
petências. 7.4.3 Conselho Nacional de Justiça. 7.4.4 Poder Judiciário,
mérito administrativo e questões políticas. 8 Funções essenciais à
Justiça. 8.1 Ministério Público: princípios, garantias, vedações, or-
ganização e competências. 8.2 Advocacia pública. 8.3 Advocacia e
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